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Bismillaahirrahmaanirrahiim, 

  

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

  

Salam sejahtera untuk kita semua, 

  

Om swastiastu, 

  

Yang saya hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, 

  

Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Organisasi-organisasi Internasional yang bertugas 
di Indonesia, 

  

Para Gubernur, Bupati dan Walikota, para Rektor dan Pimpinan Lembaga-lembaga 
Pendidikan, para peneliti, para teknolog, para inovator. 

  

Hadirin sekalian yang berbahagia, 

  

Baik yang berada di Istana Negara ini maupun yang menyaksikan dan mengikuti acara ini di 
Mega Mall kemayoran Jakarta, di Kampus Universitas Sriwijaya, Palembang, di Kampus 
Universitas Udayana, Denpasar, maupun di Universitas Negeri Gorontalo meskipun tidak bisa 
kita lihat di sini. Kami semua dari Istana Negara bisa melihat saudara-saudara, baik yang ada 



di Kemayoran, Jakarta, di Denpasar dan di Palembang, termasuk yang tadi baca koran 
sebentar, kami lihat semuanya. 

  

Terimakasih atas kesabarannya mengikuti acara bersama-sama kita semua di hari yang 
sangat penting ini. Marilah kita sekali lagi memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan 
Yang Maha Kuasa, karena kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk 
melanjutkan karya, tugas, dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara 
tercinta, bahkan juga ikut berkontribusi dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai, 
lebih adil, dan lebih sejahtera. 

  

Kita bersyukur, hari ini juga dapat mengikuti peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 
dan sekaligus pembukaan pameran Research, Innovation and Technology pada tahun 2008 
ini. 

  

Saya, pada kesempatan yang baik ini, ingin mengulang ucapan belasungkawa saya atas 
dipanggilnya oleh Yang Maha Kuasa, Profesor Said Jeni, Kepala BPPT yang meninggal 
dunia pada tanggal 11 Juli yang lalu. Kita kehilangan salah satu putera terbaik bangsa. Beliau 
adalah ilmuwan dan inovator terkemuka di Indonesia. Beberapa kali saya bertemu dengan 
beliau, bahkan beberapa saat sebelum beliau wafat, terutama ketika kita berdiskusi 
bagaimana mengembangkan energi alternatif, termasuk riset dalam rangka pengembangan 
bahan bakar sintetis yang waktu itu kita lakukan. 

  

Saudara-saudara, 

  

Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan terima kasih 
dan penghargaan kepada 100 inovator terpilih dan berprestasi dan seluruh inovator di negeri 
ini yang terus gigih untuk mengembangkan sesuatu untuk kepentingan dan manfaat 
kehidupan umat manusia, terutama di negeri tercinta ini. Harapan saya teruslah menjadi dan 
memberi contoh dalam pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
kehidupan masyarakat kita. 

  

Terima kasih dan penghargaan juga ingin saya sampaikan kepada ananda Mutiara Hikmah, 
yang tadi membawakan puisi yang diciptakan sendiri dengan judul “Rumah Segi Empat”, ini 
adalah inovator cilik. Insya Allah nanti akan menjadi inovator besar. 

  

“Mutiara, Pak SBY jadi ingat karena mulai dari kelas 5 SD sampai tamat SMA, Pak SBY 
punya kamar segi empat yang luasnya dua setengah kali tiga meter. Dan di situlah Pak SBY 
belajar seperti Mutiara tadi, senang membuat puisi, dan juga senang belajar ilmu ukur ruang, 
barangkali dulu namanya stereometri. Pak SBY mendoakan, kita semua mendoakan Mutiara 
Hikmah nanti tumbuh, sekali lagi, ilmuwan ya, yang unggul. Terimakasih. 



  

Terimakasih dan penghargaan tentu ingin saya sampaikan kepada Menteri Riset dan 
Teknologi dengan seluruh jajarannya yang terus bekerja keras untuk melakukan 
pengembangan riset di negeri tercinta ini. Saya menilai agenda dan fokus ristek kita itu tepat 
karena relevan dan berkaitan dan sekaligus ingin menjawab berbagai permasalahan dan 
tantangan yang kita hadapi sekarang ini. 

  

Tadi, Pak Kusmayanto mengatakan bahwa ada enam bidang yang dijadikan prioritas; 
pangan, energi, transportasi, informasi dan komunikasi, pertahanan, kesehatan dan juga 
ditambahi dengan penanganan-penanganan gempa bumi, utamanya dalam mengembangkan 
early warning system untuk tsunami. Apa yang digelar pameran Research, Inovasi dan 
Teknologi di Kemayoran. Di Kemayoran, saya kira juga sesuai dengan prioritas yang 
dikembangkan oleh jajaran ristek kita. 

  

Hadirin yang saya hormati, 

  

Tema Hari Kebangkitan Teknologi Nasional tahun ini sudah disampaikan tadi adalah “Inovasi 
untuk Pemberdayaan Teknologi”. Saya juga menilai tepat dan mari kita jalankan! Research is 
not for the sake of research, tetapi mesti membawa manfaat, membawa kebaikan. Kita 
aplikasikan dalam dunia industri yang nanti akhirnya penggunanya adalah masyarakat luas. 

  

Kemarin di ruangan ini, saya bertemu dengan para pimpinan program pasca sarjana, sekolah 
Indonesia, terutama yang dari perguruan tinggi negeri. Kami membicarakan tentang 
diversifikasi pangan, dan saya sampaikan kepada beliau-beliau, kita ini sesungguhnya sudah 
banyak sekali melakukan penelitian, termasuk penelitian pangan. Tetapi persoalannya, 
sejauh mana, secepat mana hasil penelitian itu menjadi produk industri dan kemudian bisa 
dinikmati oleh rakyat kita. Ini yang menjadi tantangan, karena saya sering berkunjung ke 
pameran-pameran penelitian dan pengembangan puluhan kali selama hampir empat tahun 
ini. 

  

Pertanyaan saya tetap, sejauh mana ini terus diaplikasikan dan diwujudkan dalam produk-
produk yang memang diperlukan oleh masyarakat. Ketika harga kedelai begini mahal, ketika 
harga tepung terigu juga mahal karena kita masih mengimpor sebagian besar. Saya 
mencicipi makanan, beberapa ragam makanan waktu itu di tempatnya Pak Surya Dharma Ali, 
Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, mirip yang berasal dari tepung terigu, 
tetapi sesungguhnya dari singkong. Rasanya sama. Harapan saya, tidak berhenti di situ, 
tetapi terus dialirkan menjadi betul-betul makanan yang berasal dari singkong pengganti 
tepung terigu. 

  

Saudara tahu, untuk mengenalkan sebuah produk makanan yang baru, mie instan misalnya, 
diperlukan waktu 15 tahun. Sampai masyarakat betul-betul menyenangi mie instan itu 
sebagai pengganti nasi. Saya garis bawahi, keterpaduan, tadi dikatakan dari hulu sampai 



hilir, mulai dari desain, rekayasa, engineering, produksi sampai pemasaran itu harus betul-
betul kita bikin lebih efektif lagi di negeri kita. 

  

Saudara-saudara, 

  

Masih bertepatan atau berkaitan dengan tema, merespons yang disebut dengan krisis 
pangan dan energi dunia sekarang ini, beberapa saat yang lalu, kita telah bertekad 
sebetulnya untuk mengubah musibah ini menjadi berkah, from crisis to opportunity. Dan kita 
bisa mengubah menjadi peluang bagi kebaikan bangsa kita. 

  

Waktu itu saya mengajak semua pihak, para pakar, para peneliti kita ajak bicara bagaimana 
mengembangkan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kita juga mengajak para praktisi, 
para industriawan, dan pelaku bisnis, termasuk KADIN, dengan harapan apabila segitiga ini 
bersinergi, bekerja dengan baik, pemerintah, dunia usaha, dan peneliti atau lembaga 
perguruan tinggi, saya yakin akan lebih bagus proses dari hulu sampai hilir yang tadi 
disampaikan oleh Menristek. 

  

Hadirin yang saya muliakan, 

  

Marilah kita melihat sejenak tantangan yang dihadapi oleh dunia dan oleh bangsa Indonesia 
di abad-21 ini. Kita hidup dalam yang saya katakan, a warmer, the more crowded planet. 
Bumi kita sekarang ini, penduduknya sekarang berjumlah 6,6 milyar. Tahun 2030 diramalkan 
akan menjadi 8,4 milyar. Tahun 2050 diramalkan lagi menjadi 9,5 milyar. 

  

Indonesia sendiri, sekarang penduduknya sekitar 230 juta, tahun 2030 nanti akan menjadi 
289 juta dan tahun 2050 menjadi 313 juta. Jumlah penduduk yang begini besar, pasti 
memiliki konsekuensi pada konsumsi atau kebutuhan akan pangan, akan energi dan juga 
akhirnya berkaitan dengan lingkungan hidup kita. 

  

Oleh karena itulah, sejak tahun 2004 di berbagai forum, di dalam dan di luar negeri saya 
mengatakan bahwa kita tengah membangun peradaban gelombang ke-4, civilization of the 
twenty first century yang saya sebut save our planet society. Alvin Toffler mengatakan, 
gelombang pertama pertanian, gelombang kedua industri, gelombang ketiga informasi. 
Menurut saya, tiga-tiganya plus sekarang ini satu kepedulian, satu tanggung jawab, dan satu 
kerja sama global untuk menyelamatkan bumi kita baik-baik, terutama menghadapi climate 
change dan global warming. Solusinya apa menghadapi tantangan dunia abad-21 ini? 

  

Saudara-saudara, 



  

Menurut pendapat saya ada dua. Pertama, bagaimanapun umat manusia termasuk bangsa 
Indonesia harus memiliki new life style, gaya hidup yang baru, gaya hidup yang pandai 
merawat lingkungannya, gaya hidup yang hemat energi, dan lain-lain. Itu pertama, ini 
berkaitan dengan culture, kebudayaan, nilai, perilaku. 

  

Nah, yang kedua, tiada lain adalah intervensi teknologi, inovasi teknologi. Dua hari yang lalu 
saya berada di Denpasar, bertemu dengan hampir 500 mahasiswa dan siswa dari negara-
negara Asia, termasuk Indonesia dan lima peraih nobel di bidang science dari mancanegara, 
saya angkat masalah ini juga untuk menjadikan tantangan bersama dan saya menchallenge, 
saya mengajaklah para inovator, para peneliti, para ilmuwan untuk bersama-sama menjawab 
tantangan global, tantangan abad-21 ini mulai sekarang dan ke depan. 

  

Saudara-saudara, 

  

Agenda riset nasional yang senantiasa saya ikuti perkembangannya, saya nilai juga cukup 
fokus dan tepat termasuk yang saya sampaikan tadi, 6 prioritas yang telah dipilih oleh 
kementerian Riset dan Teknologi. Saya hanya ingin memberikan penekanan dan ingin 
menggarisbawahi dari 6 prioritas tadi untuk lebih mendorong lagi para inovator kita 
melakukan inovasinya. 

  

Pertama, masalah ketahanan pangan. Untuk kita ketahui bahwa arah dari pembangunan 
pertanian adalah ketahanan pangan yang ditandai dengan peningkatan produksi dan 
produktivitas. Kita ingin terus mengembangkan varietas unggul dari pertanian kita, terutama 
padi dan komoditas-komoditas utama yang adaptif terhadap perubahan iklim. Disebutkan, di 
samping padi, jagung, dan kedelai, saya juga ingin betul-betul kita mengembangkan lagi, 
berinovasi lagi untuk tebu dan daging sapi. Paling tidak 5 komoditas unggulan itulah yang 
harus kita miliki pada tahun-tahun mendatang, di samping banyak yang sudah swasembada, 
yang sudah kuat di negeri kita ini. 

  

Saya senang kemarin, ketika meninjau di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di 
Sukamandi, Subang, karena saya melihat kemajuan dalam penelitian kita dan diluncurkan 8 
varietas unggul padi kita. Itu masalah pangan dan pertanian. 

  

Yang kedua, Saudara-saudara, masalah penelitian, pengembangan, dan inovasi yang 
menyangkut sumber energi baru dan terbarukan. Yang kita perlukan adalah sumber energi 
yang praktis, yang efisien, ekonomis, dan tentunya ramah lingkungan, biofuel, biomass dan 
kemudian sinthetic fuel sangat mungkin kita kembangkan di negeri ini. 

  



Oleh karena itu, saya berharap para inovator harus berpikir inovatif, thinking outside the box, 
agar kita betul-betul menjemput, mendahului pikiran-pikiran yang konvensional. Dulu 
barangkali mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan, angin, surya, hidro, panas 
bumi, dan lain-lain dengan harga minyak bumi, crude, yang di bawah 35 dolar, itu tidak 
ekonomis, tidak kompetitif. Sekarang dengan di atas 80 dolar bahkan pernah mencapai 145 
dolar mestinya akan lebih kompetitif. Apalagi kalau teknologi yang Saudara kembangkan 
bikin lebih efisien lagi, instrumen atau peralatan dari sumber-sumber energi terbarukan 
tersebut. 

  

Yang ketiga, masalah inovasi Saudara di bidang teknologi dan manajemen transportasi. Ini 
juga sangat penting. Saudara tahu mengapa jalan-jalan penuh sesak macet, 300 ribu 
kendaraan tambah tiap tahunnya. Berapa banyak konsumsi energi, berapa banyak subsidi 
yang harus dibayar oleh pemerintah. 

  

Temukan teknologi yang betul-betul bikin efisien dalam mengkonsumsi energi. Mobil listrik 
yang ramah lingkungan. Saya kira, apa namanya itu? Magnet ya, dan sejenisnya, silakan 
dikembangkan lagi. Kemudian kita juga memerlukan armada laut, baik untuk Angkatan Laut 
kita, angkatan bersenjata, maupun untuk kepentingan komersial. Dari geoekonomi kita 
banyak sekali peluang di masa depan kalau kita betul-betul mengembangkan transportasi 
kita, utamanya di laut. Tolong dikembangkan semuanya itu. 

  

Saya pernah naik kapal patroli cepat, buatan kita di Nabire, bagus sekali, cepat sekali. Dan 
itu bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk keamanan, untuk mengejar para pelaku 
kejahatan, illegal logging, illegal mining, illegal trading dan lain-lain. Saya kira tolong 
dikembangkan dengan harapan lebih efisien dan harganya lebih kompetitif. 

  

Yang keempat, industri pertahanan. Saudara tahu bahwa peperangan masa sekarang, 
peperangan modern atau yang disebut dengan revolution in military affairs, itu padat dan 
sarat teknologi. Oleh karena itu, mari kita tidak tertinggal, di samping kita sudah 
mengembangkan dengan riset yang kita lakukan sendiri, panser, peluru-peluru kendali, 
silahkan dilanjutkan itu, tapi saya titip kepada Menristek, kepada Menteri Pertahanan, kepada 
semua pihak untuk betul, untuk juga mengembangkan sistem persenjataan yang diperlukan, 
untuk katakanlah meskipun mudah-mudahan tidak terjadi, untuk mengemban tugas 
peperangan di negeri kita ini yang banyak gunungnya, banyak hutannya, kadang-kadang 
perang melawan insurgency, dan lain-lain. Harapan saya tidak terjadi, mudah-mudahan. 
Tetapi agar tidak ada perang, kita harus siap perang. Oleh karena itu, tolong dikembangkan 
peralatan itu karena ada limit of technology begitu digunakan untuk hutan-hutan, gunung-
gunung atau medan-medan yang tidak mudah dijangkau oleh peralatan yang biasa. 

  

Yang kelima, di bidang kesehatan dan obat-obatan, saya titip saja Pak Kusmayanto dan para 
inovator, para peneliti, fokuskan atau prioritaskan untuk menemukan vaksin dan obat-obatan 
bagi penyakit-penyakit menular yang ada di negeri kita. Malaria, demam berdarah, flu burung, 
HIV/AIDS, saya menghargai peneliti UNAIR di Surabaya, yang juga cukup maju dalam 
mengembangkan vaksin untuk flu burung. Saya yakin juga ada upaya seperti itu di tempat-
tempat yang lain. 

  



Yang keenam, information and communication technology. Saya juga mendorong, yang saya 
inginkan jangan hanya penelitian atau pengembangan di teknologinya itu sendiri, tetapi lihat 
juga keadaan geografi kita di seluruh tanah air kita. Bagaimana kita membangun dan 
menggelar ICT ini agar efektif dan efisien. Dan prioritas kita, aplikasi ICT ini adalah untuk 
pendidikan, untuk bisnis dan untuk membangun good governance. 

  

Yang ketujuh, atau yang terakhir dari prioritasnya Pak Kusmayanto adalah berkaitan dengan 
early warning untuk tsunami. Teruskan dikembangkan! Kembangkan, uji coba dan latihkan! 
Indonesia rawan gempa. Lempeng tektonik yang mengelilingi kita, itu orang mengatakan ya 
berkah ya musibah. Kita harus biasa hidup di negeri tercinta dengan kondisi geografisnya. 
Sebagaimana kita ketahui ada tiga lempeng tektonik yang ada di wilayah kita. 

  

Hadirin yang saya hormati, 

  

Saya juga menyambut baik prakarsa dan upaya komunitas penelitian, komunitas teknologi di 
negeri kita ini untuk membangun budaya Iptek. Dan upaya menjadikan bangsa ini bangsa 
yang rasional. 

  

Saudara-saudara, 

  

Persyaratan atau karakter negara maju, develop nations itu adalah mereka yang rasional, 
yang memiliki brain power yang memiliki the power of research yang kuat. Bukan negara 
yang subur terhadap takhayul ataupun fitnah dan hal-hal sejenis itu. Ini untuk memberi Bapak 
anekdot ya. Ada yang mengatakan ini SBY datang, gempa bumi muncul. Dikaitkan SBY 
dengan gempa bumi. 

  

Saudara-saudara, 

  

Saya pernah tanya Menteri Energi. Yang namanya lempeng Indo-Australia itu bergerak dari 
Selatan ke Utara, yang sering bertabrakan dengan lempeng Eurasia yang sering 
menimbulkan gempa bumi termasuk tsunami, itu sudah bergerak sejak 200 juta tahun yang 
lalu. SBY belum menjadi Presiden 200 juta tahun yang lalu. Ini contoh-contoh pemikiran yang 
irasional. Di samping irasional, itu mempermainkan Tuhan. Karena segala sesuatu yang 
terjadi di alam semesta ini tentu di samping bisa dijelaskan secara scientific, ilmiah, juga itu 
rahasia Allah Subhaanahu wa Ta'aala. 

  

Peradaban yang sedang kita bangun Saudara-saudara juga peradaban yang membangun 
budaya iptek dan masyarakat yang rasional tadi. Dalam pidato saya 20 Mei yang lalu 
memperingati satu abad kebangkitan nasional, ada tiga pilar yang harus kita perkokoh kalau 



kita ingin betul-betul menjadi negara maju dan sejahtera di abad-21 ini. Pertama adalah 
kemandirian, kedua adalah daya saing, ketiga adalah peradaban bangsa. Ilmu pengetahuan 
dan teknologi memiliki peran yang penting dan bisa memberikan sumbangan yang sangat 
berarti. 

  

Saudara-saudara, 

  

Saya juga senang dengan upaya komunitas ristek kita untuk terus mendorong kegiatan 
inovasi. Inovasi teknologi yang Saudara-saudara lakukan itu menjadi solusi terhadap banyak 
hal, banyak masalah, banyak isu, baik di negeri kita maupun pada tingkat dunia. Contohnya 
yang saya sampaikan tadi, energi, pangan, dan lingkungan. Dorong dan sambutlah ide-ide 
baru, termasuk ide-ide gila. Jangan alergi! Jangan buru-buru menutup pintu “Ah, ini fiksi”, 
jangan. Bill Gates waktu berdiskusi dengan saya mengatakan bahwa yang diperlukan itu 
innovation center, the power of imagination. Melamun, membayangkan, berkhayal itu konon 
entry dari penemuan-penemuan besar. 

  

Oleh karena itu, ya tolonglah diwadahi, semua diajak, diayomi, dibimbing, upaya-upaya untuk 
sebuah inovasi itu. Indonesia harus menjadi bangsa yang unggul dalam ristek. Tentu yang 
membawa manfaat bagi kemanusiaan. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 
mengingatkan, kemajuan IPTEK harus juga mempedomani nilai-nilai agama, nilai moral. Di 
situ, religius dan nilai moralitas kita. 

  

Teknologi inovasi yang hanya mengembangkan cyber crime, mengembangkan alat perusak 
yang digunakan oleh para teroris ataupun juga untuk membikin semacam senjata-senjata 
biologi, senjata kimia, tentulah tidak membawa manfaat bagi kemanusiaan. Kita harus tegas 
bahwa mengembangkan teknologi benar-benar untuk maslahat dan kemampuan umat 
manusia, termasuk bangsa kita. 

  

Yang terakhir dari sambutan saya, Saudara-saudara, 

  

Ketika saya berkunjung dan melihat hasil inovasi teknologi, penelitian di BBPTP, Balai Besar 
Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi. Dalam acara dialog saya dengan para peneliti dan 
petani. Ada yang angkat tangan waktu itu. Saya masih ingat namanya saudara Totok Agung 
dari Universitas Panglima Besar Soedirman di Purwokerto. 

  

Pertanyaannya singkat; “Pak bagaimana nasib dan masa depan peneliti?”, begitu 
pertanyaannya. Saya merespons dengan positif. Dan sesungguhnya saya setelah berdialog 
itu menugasi Mendiknas, Menristek, Menpan, Menteri Keuangan untuk merumuskan 
kebijakan dan aturan yang adil, yang baik untuk para peneliti kita. Jangan sampai ada istilah, 
begitu menjadi peneliti, menggeluti litbang, hidupnya sulit berkembang karena insentif, karena 
jenjang karier dan penghargaan lain yang jauh dari memadai. Saya beri contoh, yang ingin 
mengembangkan varietas unggul padi, misalnya sekian belas tahun. Itu sendiri sudah 



dedikasi. Tahun ke-20, tahun ke-15 menghasilkan varietas unggul, yang tadinya satu hektar 
hanya 7 ton, yang bersangkutan bisa 15 ton. Maka itu harus menjadi catatan tersendiri untuk 
insentif, untuk penghargaan. Ada prestasi, ada teken prestasi. Ini adil. Oleh karena itu saya 
ingin betul-betul dirumuskan, karena saya yakin masih dalam batas negara kita untuk 
memberikan insentif penghargaan kepada para peneliti kita di berbagai cabang. 

  

Saudara-saudara, 

  

Tiga tahun yang lalu kita tidak yakin apakah bisa berswasembada beras. Akhirnya tahun 
2006 kita bertekad, semua para gubernur, para menteri, lembaga-lembaga terkait, dunia 
usaha, komunitas petani, para peneliti padi, beras untuk meningkatkan tahun 2007 yang lalu 
2 juta ton beras. Tambahkan itu! Alhamdulillah bisa kita capai. Tahun ini insya Allah, insya 
Allah, kita betul-betul bisa aman dan tidak perlu harus mengimpor. Mudah-mudahan tidak ada 
gangguan alam apapun. Dan seterusnya harus makin kuat-makin kuat, ternyata bisa. Oleh 
karena itu menghadapi gonjang-ganjing pangan dunia alhamdulillah cukup kita dan harga kita 
dibandingkan negara-negara lain, harga beras kita relatif stabil. 

  

Saya ingin ini satu starting point. Titik berangkat kita untuk lebih lagi kita membangun 
ketahanan pangan kita bersama-sama termasuk kontribusi dari dunia penelitian, 
pengembangan dan inovasi. Itulah pesan, harapan, dan ajakan saya Saudara-saudara. Dan 
akhirnya, dengan terlebih dahulu memohon ridha Allah SWT dan dengan mengucapkan 
bismillahirrahmanirrahim, Pameran Research, Innovation, and Technology 2008 saya 
nyatakan dengan resmi dibuka. 

  

Sekian. 

  

DIALOG PERESMIAN PEMBUKAAN 

RESEARCH, INNOVATION, AND TECHNOLOGY EXPO 2008 

  

Direktur Utama PT. LEN Industri: 

Terima kasih Bapak Presiden. Jadi PT. LEN Industri, jadi saya ralat tadi, dari pembawa acara 
menyebutkan PT. Lembaga Elektronika Nasional, jadi namanya hanya PT. LEN Industri, Pak. 
Jadi LEN hanya sebuah nama. 

  

Jadi PT. LEN Industri mengembangkan ada tiga teknologi. Di mana yang pertama ada 
teknologi di bidang pertahanan, elektronika pertahanan. Yang kedua adalah teknologi di 
bidang elektronika transportasi. Dan yang ketiga, adalah teknologi di bidang telekomunikasi. 
Di mana dalam bidang teknologi pertahanan, hasil kerjasama antara PT. LEN Industri dengan 
Kementerian Riset dan Teknologi, PT. LEN berhasil mengembangkan rancang bangun 



produk Intergrated Security Secure Communication Radio HM, di mana peralatan ini sangat 
bermanfaat untuk dimanfaatkan di bidang military karena tidak dapat dilakukan penyadapan 
maupun, maupun jaming. Jadi, sangat secure terhadap sistem penyadapan dan pelumpuhan 
daripada sistem telekomunikasi di military. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin 
kalau Bapak Presiden berkenan, juga saya serahkan kepada Dirut. PT. INKA untuk 
memberikan informasi. 

  

Presiden: 

Belum, belum, belum, belum. Tunggu dulu, tunggu dulu, Bapak dulu, LEN dulu. Dari temuan 
penelitian pengembangan yang dilakukan oleh PT. LEN Industri tadi, berapa banyak sudah 
masuk ke mainstream dari industri dalam negeri kita. Sudah berapa banyak dikonsumsi oleh 
kalangan dalam negeri kita supaya prospeknya makin bagus? Silahkan. 

  

Direktur Utama PT. LEN Industri: 

Dari, dari ketiga teknologi tadi, jadi yang ini yang masih sangat kurang yaitu di bidang military, 
Pak. Tetapi di bidang transportasi, khususnya di elektronika transportasi untuk interlogin 
system itu sudah sangat besar karena boleh dikata seratus persen daripada sistem inte logg 
in system yang dibangun saat ini, itu di-supply dari PT. LAN. Kemudian, yang kedua untuk 
bidang telekomunikasi, ini, kita berhasil sekarang membangun pemancar TV digital dan kita 
akan expose pada bulan ini juga, karena kita tahu bahwa TV digital ini akan mulai masuk 
mulai tahun 2009 sampai tahun 2015 digunakan, Pak. 

  

Presiden: 

Baik, ini di Menteri Pertahanan juga ada di sini bersama saya, dari TNI saya juga ada saya 
kira, saya kira bagus kalau dilanjutkan komunikasinya. Prinsip kalau sistem persenjataan, 
perlengkapan, dan perlengkapan militer bisa dihasilkan di dalam negeri oleh industri strategis 
kita wajib hukumnya kita beli di dalam. Kalau kita belum bisa membikin, ya memang, kerja 
sama, itu pun ada proses alih teknologi, joint research, joint investment, dan lain-lain ya. 
Jaman dulu kita mudahnya beli saja, mungkin ada komisinya juga gitu ya. Oleh karena itu, 
mari kita daya gunakan, apa namanya, yang ada di negeri kita ini sebaik-baiknya, lebih 
efisien, cocok dengan kondisi kita, asalkan, lulus uji coba, kualitasnya juga harus bagus. 
Terima kasih. Silahkan, Pimpinan PT. INKA. 

  

Direktur PT. INKA: 

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 

  

Kami laporkan untuk tahun ini ada empat produk inovasi untuk angkutan masal. Yang 
pertama adalah kereta rel diesel untuk Semarang pesanan Bapak Menhub untuk Gubernur 
Jawa Tengah. Yang kedua adalah kereta rel diesel untuk pesanan Surabaya, untuk 
commuter Surabaya. Dan yang ketiga adalah railbus pesanan Bapak Gubernur Sumatera 
Selatan. Dan yang terakhir adalah prototype untuk busway yaitu articulated bus atau bus 
gandeng. Demikian Bapak Presiden. 



  

Presiden: 

Baik, saya berharap terus dilanjutkan Pak, ya dengan jajarannya. Alat angkut kereta api 
sangat, sangat penting. Penduduk kita besar. Di samping kita terus mengembangkan double 
track system, kita juga menyempurnakan derajat keselamatan dan keamanan. Saya ingin 
lebih efisien lagi. Dengan demikian, menjadi banyak pilihan di negara kita bahwa 
menggunakan pesawat terbang atau kereta api ataupun moda-moda transportasi yang lain. 
Sampaikan salam saya pada keluarga besar INKA untuk terus berinovasi dan meningkatkan 
kapasitasnya. 

  

Moderator: 

Baik, dan Bapak Presiden, kita menuju ke Palembang. 

  

Presiden: 

Bapak Gubernur, Ibu Rektor, dan Inovator yang saya cintai, 

  

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 

  

Baik, saya lihat tadi duduknya rapi, tekun mendengarkan, saya sekarang yang ganti 
mendengarkan, tolong ceritakan apa yang sudah dikembangkan untuk betul-betul 
meningkatkan energi terbarukan terutama yang berasal dari tanaman atau bahan bakar 
nabati. Saya persilahkan. 

  

Gubernur Sulawesi Selatan: 

Baik, Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 

  

Bapak Presiden, dan Ibu Negara, Hajjah Ani Bambang Yudhoyono yang kami hormati, bahwa 
sampai saat ini penelitian dari Riset Unggulan Strategis Nasional, pengembangan energi baru 
dan terbarukan atau lebih singkat sebagai rusnas energi, saat ini mempunyai tiga topik 
penelitian, yaitu pengembangan biodiesel, pengembangan pencairan batu bara dan 
pengembangan pencampuran batu bara. 

  

Untuk biodiesel, saat ini rusnas energi telah dapat membuat suatu perangkat proses produksi 
biodiesel dari crude palm oil dengan kapasitas sebanyak seratus kilogram per jam, dengan, 
atau 100 kilogram per bag. Dan ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Produk yang dihasilkan, 



telah diujicobakan pada bus-bus yang ada di Unsri. Pada awalnya kita melakukan uji coba 
dengan menggunakan biodiesel D5, artinya lima persen biodiesel dan sembilan puluh lima 
persen adalah petro diesel. Sampai saat ini, kita telah meningkatkan komposisi itu menjadi 
sepuluh persen. Dan insya Allah, akan kita lanjutkan lagi dengan memperbesar komposisi 
biodiesel hingga tiga puluh persen dan alhamdulillah, hasilnya cukup memuaskan dari segi 
kinerja mesin kemudian juga kita uji coba dengan melihat apakah ada dampak negatif 
terhadap lingkungan dan ternyata bahwa lebih ramah lingkungan, karena memang secara 
teoritis bahan bakar nabati itu lebih ekologis. 

  

Kemudian Bapak Presiden yang kami hormati, untuk pencairan batu bara, saat ini telah 
dilakukan penelitian skala laboratorium dengan menghasilkan minyak sintesis batu bara. 
Minyak sintesis batu bara ini akan kita lakukan dengan up-grading, sehingga nanti produk 
dari up-grading minyak sintesis ini akan menghasilkan minyak biodiesel sebagai pengganti, 
maaf minyak diesel sebagai pengganti diesel yang berasal dari crude oil. 

  

Kemudian dari penelitian coal blending atau pencampuran batu bara, kita juga telah 
melakukan uji coba dengan memanfaatkan batu bara kualitas rendah, yang nilainya secara 
ekonomis tidak menguntungkan, kita up-grading dengan menggunakan, mencampur dengan 
batu bara kualitas tinggi dan hasil produk ini dapat memenuhi spesifikasi yang disyaratkan 
oleh pembangkit listrik tenaga uap misalnya, untuk sebagai sumber energinya. Kemudian 
juga penelitian kita fokuskan juga kepada suatu parameter penting di dalam pembakaran batu 
bara yaitu temperatur leleh abu. Di mana kalau suhunya kurang dari 1200ºC, itu akan 
menyebabkan kerusakan pada boilernya. 

  

Bapak presiden yang kami hormati, 

  

Rusnas tahun 2008 ini, itu didanai oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebanyak 
Rp 1,59 milyar dan juga dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak Rp 2 milyar 
dan juga dari Industri Jaya dalam bentuk bantuan teknis fasilitas administrasi, dan 
sebagainya. Ke depan, insya Allah kita akan lebih kembangkan lagi. Dan sebetulnya Bapak 
Presiden yang kami hormati, Rusnas energi ini sebetulnya juga mendukung keberhasilan 
Program Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional. Ini yang telah Bapak 
canangkan pada tahun 2004 yang lalu. Di samping itu juga dengan produk pencampuran 
batu bara ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai bahan bakar untuk PLTU Hulu Tambang 
dalam rangka kita untuk mensukseskan program 23 mega watt, demikian juga formalitas ini 
berkaitan erat dengan program Kementerian Negara Riset dan Teknologi berupa 
pengembangan energi baru dan terbarukan. Selain dari pada itu, Bapak Presiden yang kami 
hormati, program Waseni juga akan membantu Program Nasional Energi Mix tahun 2025. 

  

Presiden: 

Ya, saya kira sudah cukup, Bapak. Sudah cukup gamblang, cukup jelas. Begini, pesan saya 
yang pertama, dalam mengembangkan payung show, itu betul-betul ditata kebijakannya, 
keterpaduannya dengan pihak-pihak yang lain, dengan Menteri Pertanian, Menteri 
Perindustrian, Gubernur, para peneliti, dunia usaha agar dua-duanya tetap kita penuhi 
ketahanan pangan dan juga kebutuhan untuk energi. Harus ada sinkronisasi jangan sampai 



ada mismatch. Brazil itu bagus, mengembangkan pangan juga ok, mengembangkan energi 
yang dari bahan bakar nabati juga ok, itu yang pertama. 

  

Yang kedua, sama, ketika saya melihat banyak sekali mesin-mesin yang bisa mengubah 
jarak misalnya, biomassa menjadi sumber energi yang siap digunakan. Harapan saya itu juga 
dimasyarakatkan, dipasarkan, jangan hanya berhenti di penelitian. Saya lihat televisi di 
negara-negara maju mereka juga melakukan itu, industri kecil di rumah tangga akhirnya bisa 
mencukupi kebutuhan energinya. 

  

Dan yang terakhir untuk Sumatera Selatan. Saya dorong pengembangan batu bara karena 
kaya batu bara. Klasifikasi bagus, saya kemarin berkunjung ke Bontang itu kekurangan gas. 
Coba dibikin dengan inovasi itu sehingga batu bara kita switch untuk itu termasuk yang untuk 
kepentingan diesel tadi. Silahkan dikembangkan terus sampai betul-betul kita memberikan 
solusi teknologi atas masalah energi dan pangan yang kita hadapi. Terima kasih. Salam 
untuk semua. 

  

Moderator: 

Baik, dari Palembang kita akan menuju ke Denpasar, Bapak. 

  

Presiden: 

Selamat pagi Bapak Bupati Jembrana dan Bapak, Pak Taufik, inovator kita, silahkan 
dijelaskan, saya sudah lama mendengar Jembrana salah satu model di negeri ini yang 
mengembangkan IT dan aplikasi untuk kepentingan pelayanan publik. Itu penting sekali 
rakyat harus kita berikan pelayanan terbaik, karena kita ini mengemban amanah yang begitu 
untuk rakyat kita. Saya persilahkan. Silahkan dijelaskan. 

  

Tatang Taufik: 

Baik, terima kasih Bapak Presiden, 

  

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 

  

Perkenankan kami untuk melaporkan apa yang telah kami laksanakan di Kabupaten 
Jembrana selama ini dan sedang kami terapkan di beberapa daerah lain termasuk kota 
Pekalongan mulai tahun ini. Bapak Presiden yang kami hormati, kami di sana 
memperkenalkan strategy development di mana pengembangan dan pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi atau TIK merupakan bagian integral dari pembangunan daerah 
termasuk pemberdayaan masyarakat, dan penurunan kemiskinan. 



  

Bapak Presiden yang kami hormati, 

  

Di antara beberapa prakarsa dapat kami sampaikan adalah membantu penyediaan solusi-
solusi TIK yang legal, handal dan murah yang berbasis open source atau kode sumber 
terbuka yang diharapkan ini juga bisa memacu pengembangan SDM setempat dan kreatifitas 
lokal dan akhirnya tentu saja bisa mendukung kemandirian bangsa. Di antara beberapa hal 
yang dapat kami sampaikan adalah pengembangan kantor maya atau kataya yang juga 
sudah diterapkan beberapa daerah lain. Kemudian, pengembangan paket aplikasi sistem 
informasi manajemen daerah, lalu sistem pelayanan umum satu loket yang saat ini, 
alhamdulillah, sudah mendapat sertifikat ISO. Lalu pengembangan infrastruktur infokom 
terpadu yang sudah menjangkau seluruh kecamatan dan seluruh desa di Kabupaten 
Jembrana serta sebagian besar dari sekolah yang ada di sana, lalu pengembangan fasilitas 
pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan telecenter atau info banjar. Dan yang 
terakhir adalah Pemkab. Jembrana sudah mulai mengadopsi teknologi smart card untuk kartu 
pegawai daerah. Lebih jelasnya saya kira Bapak Bupati yang akan menambahkan. 

  

Presiden: 

Silahkan, Pak Winase, silahkan. 

  

Bupati Jembrana: 

Selamat pagi, Pak Presiden. 

  

Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Tatang, bahwa kami di Jembrana telah 
membangun satu jaringan yang kita sebut namanya Jimbarwana Net. Jadi, Jimbarwana Net 
ini adalah menghubungkan seluruh desa, seluruh kecamatan dan sebagian besar dari 
sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, Puskesmas itu dengan jaringan yang kita sebut Jimbarwana 
Net. Jimbarwana Net ini merupakan jaringan yang mandiri dilakukan di Kabupaten Jembrana 
dan yang lebih jelas lagi adalah Jimbarwana Net ini bisa mengakses apa yang kita sebut 
dengan Jardiknas. Jadi bisa keluar mempergunakan Jaringan Pendidikan Nasional, jadi 
Jaringan Pendidikan Nasional yang sudah ada ini kita bisa integrasikan dengan G-net yang 
ada di Jembrana. G-net ini juga di beberapa wilayah kita sertai dengan telecenter. Telecenter 
yang meliputi di dusun bukan di desa lagi sudah tingkat dusun, sudah bisa melakukan 
telecenter, di mana itu semua bisa dilakukan secara cuma-cuma oleh masyarakat. Jadi, 
mereka bisa mengakses internet dengan secara cuma-cuma di beberapa bagian yang sudah 
ada telecenter-nya. Sehingga informasi ini akan memudahkan masyarakat untuk mencari 
informasi keluar. 

  

Bapak Presiden, perlu juga saya sampaikan. Hal yang paling penting bukan ini sekedar 
informasi, tapi tujuan akhirnya adalah untuk bagaimana bisa menyelesaikan MDG’s 2010. 
Jadi, ini adalah sasaran akhir daripada Kabupaten Jembrana sehingga dengan demikian kita 
bisa menyelesaikan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jembrana. 



  

Presiden: 

Terima kasih Pak Winase. Saya berikan penghargaan kepada Provinsi Bali, Kabupaten 
Jembrana, Universitas Udayana, para inovator, atas semua pengembangan tadi. Ini klop 
betul dengan fokus pengembangan IT sekarang ini di Indonesia untuk membangun good 
governance, pelayanan publik termasuk di situ, kemudian untuk pendidikan, education, dan 
juga untuk bikin bisnis ini efisien. Kalau efisien, kompetitif. Kalau kompetitif, mungkin tumbuh. 
Saya mendorong betul, Bali ini andalan kita dalam dunia wisata. Lakukan pengembangan IT, 
untuk itu sekaligus tadi, untuk pelayanan publik yang sangat-sangat kita perlukan. Terima 
kasih, selamat berjuang. Semoga berhasil. 

  

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

  

  

Biro Naskah dan Penerjemahan,
Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan,
Sekretariat Negara RI 


